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Cabinetul Primarului George Barbu 

Nr. 285 din 6 ianuarie 2022  

 

Drept la replică, urmare a articolelor din Gazeta de Prahova din 28 

decembrie si 4 ianuarie, semnate de domnul Daniel Dimache 

În conformitate cu Constituția României, art. 30, alin. 6 și Decizia CNA 220 din 2011, 

art. 49, 51, 53, 54, 57 și 58 

Vă solicităm publicarea imediată și integrală a acestui Drept la replică. 

 

Stimate domnule Daniel Dimache, 

Remarc abilitatea și ușurința cu care ați construit o imagine dramatică a 

situației alimentării cu apă a stațiunii Azuga, folosind ca suport postări agresive, 

necreștinești, dar și imagini și informații din viața mea personală, pe fondul unei 

situații reale, de nedorit oricând în Azuga, nu numai în sezonul de iarnă. 

Cititorii Gazetei de Prahova, azugenii, nu mai cred însă în manipulări de acest 

gen, în care informațiile inexacte sunt mixate cu cele corecte, intruziunea în viața 

personală este cheie de boltă iar tonul agresiv este susținut cu citate din texte 

îndoielnice și depășește limitele unei informări civilizate. Pare evident că atacurile 

din articolele Dumneavoastră la viața privată, cât și exagerările, sunt orchestrate.  

Situația disfuncționalităților în alimentarea cu apa în Azuga, în luna decembrie, 

consemnează în jur de 30 de ore de oprire completă în aproape întregul oraș,  în 

perioada 22-27 decembrie. Asta în condițiile enumerate, de data asta, corect de 

Dumneavoastră - pompe defecte distruse de lemne și pietre care au pătruns în 

conducte la viitura din 12 decembrie,  țevi fisurate,  val puternic de apă cu gheață, 

înfundarea filtrelor. 
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Este desigur de făcut precizarea că în cazul celor alimentați din conducta de 

Sinaia, în gospodăriile aflate în punctele înalte ale Azugii, parțial strada Gîrbovei și 

strada Victoriei, lipsa apei a durat mai mult, din păcate în perioada Sărbătorilor de 

Crăciun. 

Până acum, în Ianuarie, putem vorbi despre circa 5 ore de întrerupere sau 

scădere a presiunii, afectate fiind, din nou, gospodăriile din zonele mai înalte alte 

orașului. 

După cum observați, nu putem generaliza, nu putem vorbi de ”zile întregi”, de 

”explicații puerile”, de”sfidare” și de ”dimensiuni grotești”. Ar fi complet subiectiv și 

manipulator. Însă putem vorbi despre adevăratele cauze! 

Evit, am evitat mereu, să fac referire la ”greaua moștenire” însă este cazul să 

punem punctul pe ”i” - responsabilitatea majoră, determinantă, este a Hidro Prahova 

S.A. Să nu uităm însă ce structură a administrat timp de mai bine de 15 ani această 

companie, care a lăsat pur și simplu de izbeliște orice modernizare și plan de 

întreținere coerent a stației de exploatare de la Azuga, stație care asigură apa pentru 

toată Valea Superioară Prahovei.  

De ce este vinovat doar primarul de la Azuga? 

În nici doi ani de la schimbarea conducerii Consiliului Județean nu se puteau 

face minuni, nu se putea repara ceea ce timp de zeci de ani a fost prost întreținut și 

evident subfinanțat. Să nu uităm deasemenea că ponderea de reprezentare în 

Consiliul de Administrație al HidroPrahova, a stațiunii Azuga, este 0,14%!  

Ce ”putere” putem avea cu acest procent? 

Să mai subliniem și că, în loc să stăm și să croșetăm vorbe, noi, cei de la 

Primărie și de la Formația de Gospodărire, am mers pe teren, am coagulat și 

coordonat toate resursele posibile, am lucrat împreună cu echipa HidroPrahova, 

remarcabil mobilizată, pentru a clarifica și rezolva situația. Da, am comunicat mai 

târziu, dar obiectivul a fost să avem ce comunica, să vorbim despre problemă dar mai 

ales despre soluții, să nu înșelăm așteptările azugenilor. 

Știm cu toții, știu și eu, toate problemele vin la Primar. Tot ce este mai puțin 

reușit, toate crizele, se sparg în capul administrației locale, în capul meu. Mi-am 

asumat aceste lucruri, la preluarea primului și celui de-al doilea mandat. Sunt însă 

hotărât să merg mai departe pe drumul reconstrucției Azugii și să fac eforturi în plus, 

în limitele date de lege, pentru a asigura condiții mai bune de viață aici, la noi acasă. 

Vă mulțumesc mult că acordați atenție problemelor spinoase cu care ne 

confruntăm la Azuga dar am rugămintea să veniți aici, langă noi, să vă informați 
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complet și corect, să simțiți un pic pulsul micului nostru oraș. E mai constructiv și 

mai util decât să aplecat i urechea la vorbele defăimătoare ale celui care a fost arestat 

direct din Primăria Azuga. 

Închei aici și mă întreb,  ne întrebăm - oare astfel de atacuri agresive la 

persoană, la persoane apropiate mie, vor mai apărea? Cumva se datorează  faptului 

că nu am vrut să satisfac cererile Dumneavoastră de colaborare s i promovare?  

Sper că nu! 

 

 

George Barbu,  

Primar al orașului Azuga 
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